
 
 

Wil jij als chauffeur niet alleen spullen van A naar B brengen maar 

ook in contact komen met de klant? Reageer dan snel op deze 
vacature! 
 

Over Woonboulevard 
Woonboulevard in Oostende heeft meer dan 10.000 vierkante meter om de klanten te 
inspireren, te verbazen en te verrassen. Dat doen we iedere dag opnieuw met toonaangevende 
meubelcollecties, met een grote collectie woonaccessoires en gedreven medewerkers die er een 
succes van willen maken. 

 
 
De functie: 
Als meubelbezorger begin je de dag met je collega's en vertrek je vervolgens op tijd om 07:30. Je 
gaat samen met je collega op pad en bezorgt de meubelen door heel België, maar vooral in West-
Vlaanderen. Je begroet de klant, lost de meubelen en brengt deze bij de klant naar binnen. 
Vervolgens controleer je deze op juistheid, beschadiging en compleetheid. Naast het afleveren 
moet je ook meestal de meubelen monteren. Je handelt eventuele openstaande bedragen af en 
geeft de klant uitleg over het gebruik. 
 
Je begrijpt dat een meubelbestelling ook zwaardere onderdelen bevat en bent dan ook niet vies 
van fysiek werk en sjouwen. Uiteraard zorgen wij voor hulpmiddelen zoals een verhuislift waar 
mogelijk. Omdat je bij onze klanten thuis komt is het belangrijk dat je klantvriendelijk bent en 
een visitekaartje kunt zijn voor ons bedrijf. 
 
 

Profiel Kandidaat: 
Sta jij je mannetje en ga jij een fysiek pittige baan niet uit de weg? Ben jij het visitekaartje voor 
ons bedrijf omdat je klantgericht, representatief en communicatief vaardig bent?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Daarnaast ben je: 

 In het bezit van rijbewijs C  
 Fysiek prima in orde; 
 Spreek je Nederlands; 
 Woon je binnen een straal van 30 km van Oostende 

 
 

Wij bieden: 
Woonboulevard biedt je een afwisselende baan in een collegiaal team waarbij je altijd met z’n 
tweeën op pad gaat.  
 
Daarnaast bieden wij: 

 Marktconform salaris; 
 Personeelskortingen in al onze winkels; 
 Een gezellig team en een dankbaar beroep. 

 
 



Interesse? 

Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande criteria? Solliciteer dan en stuur ons je CV en 

motivatie! Ook al mocht het blijken dat we elkaar in deze rol niet vinden, dan nemen wij uw 

kandidatuur op in onze werfreserve voor de duur van één jaar.   

 
Neem voor vragen contact op met Sabine Pynebrouck op telefoonnummer 059/70 78 23. 
 
 


